
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  265: الشريط رقم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  265-والنور الھدى سلسلة

  

  - : الشريط محتويات

  ) 00:00:40. (  الم'ئكة من إبليس إن قال من على لردا - 1

 ؟. نعرفھم كيف:  فقالوا ، كذباً  النبوة ومدعي إياكم(  لحواريه قال الس'م عليه عيسى أن في ا2نجيلية الحكمة على الشيخ تعليق - 2

  ) 00:03:24) . (  تعرفونھم ثمارھم من:  فقال

 ص'ة حكم وما المصحف من قرأ من ذلك في يدخل فھل بآيات وكذا كذا الليل من قام من قيام فضل اHحاديث بعض في ثبت - 3

  ) 00:07:28(  ؟.بالمصحف التراويح

  ) 00:36:56(  ؟.إسراع أو الصف دون ركوع ھو ھل ، الصف دون ركع أنه فيه ورد الذي الصحابي حديث - 4

  ) 00:44:19(  ؟. آية ألف تعدل التكاثر سورة أن في صحيح حديث ھناك ھل - 5

  ) 00:44:38. (  الكريم القرآن حفظ على الُمِعينة الذاِكَرة علٮنعمة الشيخ ك'م - 6

  ) 00:52:20(  ؟. القرطف معنى ما... "  a قال ؟. القرطف جاريته يلبس الرجل"  أحمد ا2مام سئل - 7

  ) 00:53:14(  ؟. الصرارة معنى ما.... )  a قال ؟. الصرارة النعل يلبسھا(  أيضاً  وسئل - 8

  ) 00:54:58(  ؟. اHحمر اللون ذات الثياب لبس حكم وما ؟. المعصفر بالثوب مالمراد - 9
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  .الموقع قبل من تراجع لم المادة ھذه :ملحوظة

  

ألنه يصرح . بالنسبة زعمهم أن إبليس الرجيم كان من املالئكة، وهذا زعم خمالفة للقرآن الكرمي ... :الشيخ 
قوله استطرادا وإال سواء كن من املالئكة املقربني أو من وهذا ن. ))َكاَن ِمَن اْلِجن فَـَفَسَق َعْن َأْمِر رَبِه (( : بقوله

ألن  ))كان من الجن ففسق عن أمر ربه (( : قوله تعاىل بعد قوله  ...اجلن املؤمنني فهو فعال كان مؤمنا 
أي خرجت من قميصها الذي , وذلك مشتق من قول العرب فسقت احلية . الفسوق هو اخلروج عن الطاعة

فإذا آن األوان للخروج تفسق أي خترج من هذا . ي على نفسها يف جحرها يف أيام الشتاءتدثر به حينما تلتو 
  .القميص 

. املقصود فما الذي أخرج إبليس من أولئك الطائعني املؤمنني من اجلن هو فسوقه عن أمر ربه تبارك وتعاىل 



بضحك الشيخ . كته احملاضرة كلهافالذي أردت ذه الكلمة أن نلفت نظر أخونا منري أنه هذا اخلطأ منه كان بر 
لكن هذه ليست , رب معصية أورثت ذال : وال نعتربها ما يفهم أنه هذه معصية ، لكن حنن نقول أنه . رمحه اهللا

وجد الناس خاصة الناس يلي يضنوا أنفسهم أم مجاعة إسالمية وهلم تقاليد خاصة قائمة , معصية إمنا هو عادة 
وليس هذا كاجلماعة األوىل الذين , نبيهم ، فرآهم يفعلون هكذا ففعل مثلهم على أذواقهم وليس على سنة 

ولذلك فنقول أنه هذا اخلطأ . ضربنا صفحا عن احلديث عنهم ألن فسوقهم وخروجهم عن الدين واضح جدا
  .الصغري هذا نتج منه خري كبري واحلمد هللا

  
  . نعم يا أبو عدنان :الشيخ 
الذي ذكرت فيه عدد الفرق يلي ستكون من املسلمني ، اليت هي ثالث وسبعني عندما أوردت احلديث  :السائل 

وذكرت أنت ما هي هذه الفرقة طبعا حسب ما قال الرسول صلى اهللا عليه , فرقة كلهم يف النار إال واحدة 
هلا ألنه بعدين قلت أنا إذا حنن مش حباجة . تبادر لذهين وأنت تشرح أن أقول عدد يل الفرق الغري ماشية. وسلم

وهذه الفرق األخرى الزم يعرفوا من خمالفتهم للفرقة الناجية ، أصبحنا مش حباجة . أخذنا وصف الفرقة الناجية
  .   كنت بدي أقول لك عدد يل بعدين قلت خلص عرفنا الفرقة الناجية, لنعددهم 

  .أحسنت :الشيخ 
  . ...حنزر هل وصلوا ستني وصلوا مخسني  والباقي لسنا حباجة لنعدد ، ال ثالث وسبعني فرقة وال :السائل 
هذا يذكرين حبكمة إجنيلية ـ وتعرفوا أن اإلجنيل كتاب من الكتب املقدسة كما يقولون اليوم ، واليت أنزهلا  :الشيخ 

  .  اهللا عز وجل على عيسى عليه السالم
  . كما يزعمون  :السائل 
لكنهم حرفوه وغريوه وبدلوه . لذي ينبغي أن يقالهذا حق ولكن ا. استغفر ربك, ال مش كما يزعمون  :الشيخ 

  . أما النزول فهذه حقيقة, 
  .أستغفر اهللا  :السائل 
من ذلك أن عيسى , فقد بقيت فيه أشياء وأشياء نافعة . والذي أردت أن أصل إليه أنه مع هذا التغري :الشيخ 

يقة على ما وصل إلينا ، أكثره مواعظ واإلجنيل يف احلق. عليه السالم ، وعظ يوما احلواريني كما هي عادته
. ويأيت هؤالء األنبياء هم أنبياء كذبة, فمن هذه النصائح أنه حذرهم بعد أن أخربهم مبجيء أنبياء , ونصائح 

كيف : لكن يأيت خامت األنبياء وهو حممد بن عبد اهللا وهو خامت األنبياء ، فإياكم ومدعي النبوة كذبا ، فقالوا له 



من مثارهم تعرفوم أنه يأيت يسميهم له . من مثارهم تعرفوم. الشاهد يف جواب عيسى عليه السالم؟ هنا .نعرفهم
. أي من كذم ودجلهم على الناس. لكن من مثارهم تعرفوم. هذه شغلة ال ميكن حصرها. ويصفهم له بأعيام

فاجتنبوهم . فمن مثارهم تعرفوم. موحماولة التسلط على أمواهلم ، بل ويف كثري من األحيان على أعراض نساءه
  . وال تؤمنوا إال بالنيب الصادق وهو أمحد بن عبد اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعلى األنبياء مجيعا

  . ...بس هذه ما أظن شطبوها من املكتوبة عندهم  :السائل 
قرأت طبعا قدميا التوراة ؟ أنا كنت .هو ما أدري احلقيقة لكن هذا يروى عن اإلجنيل أما هل هو موجود :الشيخ 

أما هذا يذكر يف  . وأكثرها ذهبت مع الرياح, واإلجنيل لكن قرأته مرة واحدة لالطالع ، ففي ذهين بعض األشياء 
  .نعم. كتبنا على أنه من مواعظ عيسى عليه السالم للحواريني

  
يف الرتغيب يف  ...ه من خري شيخنا هنا يف كتاب صحيح الرتغيب والرتهيب جزاك اهللا خريا على ما في :السائل 

من قام ( : يف لفظ آخر  )من قرأ عشر آيات في ليلة كتب له قنطار من األجر ( : قيام الليل يف هذا احلديث

بعشر آيات لم يكتب من الغافلين ومن قام بمائة آية كتب من القانتين ومن قام بألف آية كتب من 

افظ على هذه الصلوات المكتوبات لم يكن من الغافلين من ح( : يف حديث آخر بعد ما ذكر  )المقنطرين 

   ) ...، ومن قرأ في ليلة مائة آية لم يكتب من الغافلين 
  اللفظ األول الصلوات تقول ؟  :الشيخ 
  . ...نعم الصلوات  :السائل 
  .من حافظ على هذه الصلوات  :الشيخ 
  . )من حافظ على هؤالء الصلوات المكتوبة (  :السائل 
  . أي نعم : الشيخ

 )ومن قرأ في ليلة مائة آية لم يكتب من الغافلين ، أو كتب من القانتين . لم يكن من الغافلين(  :السائل 
من صلى في ليلة مائة آية لمن يكتب من الغافلين ، ومن صلى في ليلة مائتين آية كتب ( : يف حديث آخر 

  ؟ .يعين صلى  )من قام ( : فهل كلمة , من قام هنا يف بعض األحاديث من قرأ و  )من القانتين المخلصين 
  . قام يف الليل وصلى وقرأ هذه اآليات :الشيخ 
  ؟. قام فصلى وقرأ هذا العدد من اآليات :السائل 
  .أي نعم  :الشيخ 



وقام وفتح , ما هو حافظ الرقم هذا . طيب شيخنا لو قلنا اآلن على العدد هذا ما هو حافظ اإلنسان :السائل 
وهو يف بيته يعين ليس بني الناس ما عنده استطاعة , وقرأ من املصحف على قول بعض من قال ذا  املصحف

  ؟ .يقوم هو وزوجته ممكن, للحفظ ذا العدد هذا 
  ؟.تقصد بقولك ممكن يعين يشرع أو ال :الشيخ 
  .هل جيوز , أي نعم  :السائل 
على نصف ذلك يشرع بعشر آيات مهما قرأ فله يشرع , طبعا يشرع , أو أظن أنك تقصد غري هذا  :الشيخ 

هذه ما فيها إشكال يعين ، لكن أنا ظننت تريد تسئل أنه هل هو من القانتني هل , بكل حرف عشر حسنات 
نقول الذي يأخذ األجر هذا بتمامه إمنا هو إيش؟ الذي يقوم ذه اآليات كما جاء يف النص , هو كذا إىل آخره 

يقم فله حظ من ذلك ، أما شرعية فواجدة بال شك وال إشكال لكن له حظ من ذلك  أما إذا قرأ ومل, يعين 
  . وليس متام األجر. األجر

وفتحنا املصحف وقرأنا . طيب شيخنا حنن نريد أن حنظى ذا األجر الذي ذا الرقم يلي هو مائيت آية :السائل 
سبة للقراءة من املصحف تكلمت كالم طويل فهل حنصل على هذا األجر ، ألنه مرة أنت ذكرت لنا بالن, منه 
  . عليه

معليش إذا كان النص قرأ حيصل ، أما إذا كان النص قام فالبد ما يصلي ويقرأ هذه اآليات حىت يكتب  :الشيخ 
  . له ذلك األجر

  . طيب بدنا نقرأ من املصحف شيخنا :السائل 
  . لذي جاء مقيدا مبن قامله أجر لكن ليس هذا األجر ا, انتهي اجلواب عن هذا  :الشيخ 
  هو يقصد قرأ من املصحف أثناء الصالة ؟  :السائل 
  . ال ما يقصد قرأ أثناء الصالة :الشيخ 
  . شيخنا جزاك اللخ خريا حنن اآلن السؤايل ثاين :السائل 
  هل توافق معي ؟ . معليش هو جارك يقول تقصد كذا ، أنا أقول له ال  :الشيخ 
  .قصدهال أوافق على  :السائل 
  طيب الذي فهمته شو ؟ . عجيب :الشيخ 
  .جيوز مين  :السائل 
  .ال معليش هات شوف :الشيخ 



اآلن أنا أقول بدي أحصل على هذا األجر وأكون من املخلصني يف هذا األجر فأريد أن أفتح املصحف  :السائل 
  . وأقرأ منه يف قيامي يف صاليت

ال ما حيصل . لت إنه يريد أن يقرأ من الصحف يف قيامهأنت ما ق. هيك صار السؤال واضح جدا :الشيخ 
, ألنه حنن نقول بالنسبة للدين يؤمون الناس يف الرتاويح ويقرءون هلم من املصحف هذا أمر غري مشروع . األجر

وإن كان فيه اختالف بني العلماء قدميا وحديثا ، لكنه غري مشروع ، ألن ذلك يؤدي إىل عدم االهتمام أقل ما 
اقرؤوا هذا القرآن وتعاهدوه ( : بالعناية بالقرآن وحبفظه كما ذكرنا يف بعض املناسبات قوله عليه السالم يقال 

فإذا قلنا للناس  )فوالذي نفسه محمد بيده إنه أشد تفلتا من صدور الرجال من اإلبل من عقلها , وتغنوا به 
سواء تراويح يف رمضان . صحف يف صالة القيامعموما ، وألئمة املساجد خصوصا ، إنه أقرؤوا من القرآن من امل

وتعطلت اهلمة اليت كانت حتفزهم وتدفعهم , معناه ركنوا إىل القراءة من املصحف مباشرة , ، أو يف غري رمضان 
حينئذ حنن نرجع عن رأينا السابق الذي نتقول . فلو كان هذا التفسري ما شيء هنا. للعناية بأيش ؟ حبفظ القرآن

ولكان هذا منتشرا يف زمن السلف الصاحل ، الذي نقول مؤكدين مرارا . ه أن يقرأ اإلمام من املصحففيه أنه مكرو 
  . وتكرارا بأنه خري الناس

  .  ...طيب معناه أكرر الذي أنا حافضه  :السائل 
  تكرر ؟  :الشيخ 
  . أينعم حىت أحضى مبائة آية :السائل 
حنن نقول ما قلنا , ركنت أنت إىل التكرار وما اعتنيت باحلفظ ألنه هذا معناها , هذا أخوك ذاك . ال :الشيخ 

هو لدفع الناس للعناية حبفظ القرآن ، لكن هذا أخريا ال نستطيع أن جنعل الناس كل الناس يف مثابة واحدة من 
اهللا ال واهللا يا رسول : فأنتم تعرفوا األعرايب الذي قال . الناس طبقات. حيث احلرص والعناية باألمور املستحبة

  .أزيد عليهن وال أنقص 
ناس . ناس أحسن منهم يضمون إليها حنافظ على السنن الرواتب. فالناس نكتفي منهم بأن حيافظوا على الفرائض

فالناس . ناس مئة آية ناس مائتني إىل آخره, ناس حيفظوا عشر آيات . يضيفون إىل ذلك احملافظة على النوافل
  :من خري الناس فعليه أن يطبق قول أحدهم  فمن شاء أن يكون. درجات وطبقات

  . فتشبهوا إن مل تكونوا مثلهم      إن التشبه بالكرام فالح
  واضح ؟ . هذا ما يكون. أما أن نأيت بصورة حنن نريد أن نكون مثل فالن ، ونعمل عمل غريه

قرأهم , حافظ مئتني آية , اآلن سؤال جديد  ...طيب ممكن اإلنسان يف حفظ مائتني آية ، لكن يعين  :السائل 



  الليلة وقرأهم الليلة الثانية والثالثة فهل حيصل على األجر الثابت فيها ، أم يكون نفس الشيء ؟ 
  قرأهم غيبا ؟  :الشيخ 
قرأنا الليلة مائتني آية وهم نفسهم يف . يعين املائتني آية حافظينهم وهللا احلمد. نعم غيبا نفس اآليات :السائل 

  .ة والثالثة الليلة الثاني
  . أينعم. ما يف مانع  :الشيخ 
طيب يعين شيخنا نفس السؤال يقول الصافات مثال آياا قصرية يعين مائة وثالث ومثانون . ما يف مانع :السائل 

  . ...طيب قرأها , آية الصفات 
أن حيفظ من ويأيت ويتقصد . مثال قرأ مائتني أية ...على كل حال تعرف أنت املسلم يكون بعيد  :الشيخ 

لكن إذا جاءت بصورة , ألنه هذا يكون إيش؟ عم حيتال . املائتني آية يلي يتساوى بالنسبة آليات أخرى مائة آية
أنه هو حافظ من القرآن هذه املائتني آية منها هذه السور اليت آياا قصرية ، وقرأها يصدق . طبيعية غري مقصودة

ار مائتني آية هو أنه حيضي حىت ما يتعب حاله وخمه ، وال جيهد نفسه لكن الدافع له على أن خيت, عليه احلديث 
. يعين كما يقال يف بعض الكلمات . يأيت وخيتار هذه اآليات القصيدة. للمحافظة على هذه اآليات ما ينساها

ائتني ويقول أنا من أجل أن أكسب فضيلة قراءة م. فهو ما الزم ينزل نفسه إىل احلضيض. علو اهلمة من اإلميان
, ففي فرق بني إنسان حفظها ، مث مسع هذا احلديث فعمل به , أية راح أحفظ هذه السورة ألنه آياا قصرية 

  أظن وضح املعىن ؟ . حفظ تلك اآليات القصرية, وبني إنسان مسع هذا احلديث وراح تقصد قراءا 
  .أقول فيه مهة حلفظ هذه القصرية  :السائل 
  . ف بال شكمهة عن مهة ختتل :الشيخ 
مثال , عندما يذكر يف احلديث أنه مائتني آية ، يكون على سبيل التحديد واحلصر مائتني يعين مائتني  :السائل 

مثال هذه مثل هذه  )إني أستغفر اهللا في اليوم سبعين مرة ( : فيه أحاديث للرسول اللهم صلي عليه يقول فيه 
  . أن السبعني مرة ليست حتديد وال حصر. ، يعين مثال هي حتديد ؟ ألنه كأين مسعت مرة

يف اللغة العربية إذا قال إنسان عندي . لكن عرفت شيئا وفاتت عنك أشياء, الذي مسعته صحيح  :الشيخ 
إذا كانوا واحد وسبعني ، مخس وسبعني مائة ألف . سبعني شجرة وكانوا تسعة وستون يكون كذاب. سبعني دينار

ال مفهوم له بالنسبة . العدد ال مفهوم له ، يقصدوا هذا الذي شرحته آنفاأي العلماء يقولون , يكون صادق 
  واضح ؟  . لألكثر وليس بالنسبة لألقل

  . واضح :السائل 



وكان ال يستغفر إال تسعة وستني ، ما يكون طبق . فمن قال إين ألستغفر اهللا يف كل يوم سبعني مرة :الشيخ 
طبعا هذا يأخذ حبث ثاين هل جيوز . د وسبعني فقد استغفر سبعنياحلديث ، لكين لو استغفر وطلع العدد واح

؟ نقول إذا كان املقصود من احلديث التحديد ، فالزائد أخ الناقص ، وإذا عرفنا هذه القاعدة يسهل علينا .أو ال 
يسمع ا من أشهرها واليت قل ما يوجد طالب علم مل . التوفيق بني كثري من األحاديث اليت يبدوا بينها التعارض

بسبع ( : ويف رواية أخرى  )صالة الجماعة تفضل صالة الفذ بخمس وعشرين درجة ( : قوله عليه السالم 

فما فيه اختالف بني اخلمسة والعشرين والسبع والعشرين ألنه السبعة والعشرين داخلني حتتهم . )وعشرين درجة 
نا أن نزيد يف الفضل على ما جاء يف احلديث األول لو مل يأيت رواية السبعة وعشرين ما جاز ل. اخلمس والعشرين

فالعدد ال مفهوم له ، فإذا ثبت أكثر من العدد يف عبارة أخرى ، ما يف منافاة ، لكن من يريد أن . مخسة وعشرين
ينفذ النص فيجب أن حيافظ على العدد ، ألنه ما جيوز يقول أن العدد ال مفهوم له بالنسبة لألقل وإمنا بالنسبة 

  ؟ .واضح. كثرلأل
  .اهللا جيزيك اخلري :السائل 
  .اهللا حيفظك  :الشيخ 
شيخ بالنسبة لسؤال املسبوق الذي وجد النيب صلى اهللا عليه وسلم راكع واجلماعة راكعني وركع إىل آخر  :السائل 
، أو ال تعد ال تعدوا إىل الركوع دون الصف : قراءة مفهوم هذه  )ال تعدوا ( : أو  )ال تعد ( : كلمة , احلديث 

  . ...فهذا املفهوم ال تعد للركوع دون الصف , إىل الركوع دون الصف 
  كيف ؟  . كيف   :الشيخ 
. ينايف املفهوم أنه جيوز أنه الواحد يركع دون الصف. يعين ال تعد إىل الركوع دون الصف مرة أخرى :السائل 

  . أن يكون هذا وحيتمل هذا فيعين كيف التوفيق بني املفهومني ، طبعا هو احلديث نصه حيتمل
  ؟ .وهذاك :الشيخ 
  .طبعا حيتمل املفهومني  :السائل 
  ؟ .الثاين حيتمل املفهومني :الشيخ 
  . ال هو النص يعين ال تعد أو ال تعدوا :السائل 
  احلديث الثاين ؟   , فهمناه هذا  :الشيخ 
أن مسعت شرح أنه جائز الواحد يركع  هو نفس احلديث و هو احلديث واحد بس أنا مفهومي أنه سبق :السائل 

الشيخ ابن باز يقول ال هذا شرحه إنه ال تعد مرة أخرى للركوع دون . دون الصف من أجل أن يلحق اجلماعة



  . يعين إذا تركع نتكع مع الصف, الصف 
  ؟ .طيب إذا يكفيك من سؤالك هذا الكالم ماشيء :الشيخ 
  .ماشي :السائل 
؟ أم يف احلديث . هذا احلديث ولو يف بعض رواياته ، أن الرجل ركع دون الصفطيب حنن نقول هل يف :الشيخ 

زادك ( : فقال له . ولو يف بعض رواياته أن الرجل أسرع ، وأن الرسول ملا سأله ملاذا أسرعت قال إلدراك الركعة

  ؟ .ماشي الكالم إىل هنا )اهللا حرصا وال تعد 
  . ماشي :السائل 
ان يف بعض روايات احلديث أنه ركع دون الصف ، حينئذ ميكن محل احلديث على فنقول لو ك. طيب :الشيخ 

ال تعد ( : معىن ال تعد إىل الركوع دون الصف ، وال يهمنا بعد ذلك بالنسبة هلذه النقطة بالذات أنه هي الرواية 

وله عليه السالم ألن كلمة ال تعدوا إن صحة أو حفظه يف احلديث فهي معناها مفهوم من سبب ق )أو ال تعدوا 
؟ لكن حبثنا اآلن ليس يف الركض وخباصة أن هذا .ألنه هو ركض ، واضح )وال تعد . زادك اهللا حرصا( : 

أي  )ال تعد ( . إمنا حبثنا اآلن أن حنمل الرواية املشهورة يف البخاري وغريه, الركض ما يف خالف يف عدم شرعيته 
لو كان يف احلديث أن الرجل ركع دون الصف . ؟ طيب.ماشي .مش ال تعد إىل الركض. إىل الركوع دون الصف

لكن الركوع دون الصف مش مذكور يف شيء من طرق . حينئذ يصح هذا التفسري ال تعد إىل الركوع دون الصف
  ؟ .واضح إىل هنا . احلديث إطالقا

؟ .لواحد ليش يركضوهذا أمر مشاهد من كل الناس أنه ا. الرجل لو كان بده يركع دون الصف ما ركض: ثانيا 
يساوي هو مثل ما . فهو لو كان بده يركع دون الصف ما ركض. من أجل أن يلحق األمام يف الركوع يف الصف

فإذا يف عندنا مالحظتان إذا نظر إليهما . نركع يف آخر املسجد وندب حىت ندرك اإلمام حيثما كان. نساوي حنن
أي ال تعد إىل الركوع دون ,  الذي تقول أنك مسعته من فالن بعني االعتبار مل جيز محل احلديث على ذاك املعىن

  . الصف 
أنه : عندنا شيئني مينعاننا من تفسري احلديث أو محل احلديث على النهي عن الركوع دون الصف ، األمر األول 

يه ألنه أنه هو أنكر الرسول عل: والشيء الثاين , ال يوجد فيه شيء من روايات األحاديث أنه ركع دون الصف 
  . ركض ، وما يركض إذا هو يريد أن يركع دون الصف ، وإمنا يريد أن ينضم إىل الصف 

يف احلديث املعروف من حديث  -عليه السالم  -ويف اخلتام هذا احلديث تأكيد لألدب الذي حتدث به الرسول 
أتوها وعليكم السكينة والوقار إذا أتيتم الصالة ف( :  -صلى اهللا عليه وسلم  -قال رسول اهللا : أيب هريرة قال 



هذا احلديث تأكيد حلديثك ، وهو من حديث  )وال تأتوها وأنتم تسعون فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا 
صلى اهللا  - راكًعا فأسرع ومسع الرسول  -عليه السالم  - أيب بكرة الثقفي حينما دخل املسجد ووجد الرسول 

أنا يا رسول اهللا ، وذكر أنه أراد أن يدرك الرسول : لما صلى سأل ، قال صوت قدميه وهو ُيسرع ف - عليه وسلم 
  . )زادك اهللا حرًصا وال تعد ( : وهو راكع ، قال له 

ذا ينتهي اجلواب عن تفسري احلديث بذاك التفسري ، ولكن ينبغي أن نعلم أن الذين يدخلون يف املساجد اليوم 
فريكعون هم حيث كانوا ويشاركون اإلمام يف ركوعه ، مث يدبون حىت من أهل احلديث وجيدون اإلمام راكًعا ، 

وأنا ظننت أنك ملا ذكرت هذا الفعل أنك تشري , ينضموا إىل الصف ، هذا ليس اجتهاًدا منهم وإمنا هو بنٍص 
ر ؟ إًذا فلنحض.ومفهوم الثاين , ولذلك إن كنت تذكر قلت لك هذا مفهوم احلديث األول , إىل احلديث الثاين 

( :  -رضي اهللا عنه  - يف أذهاننا أن هناك حديثًا صرًحيا يف املوضوع ، من السنة من حديث عبد اهللا بن الزبري 

 )من السنة إذا دخل الرجل المسجد فوجد اإلمام راكًعا أن يركع حيث هو ، ثم يدب ويمشي إلى الصف 
من الوجوه أن حنمل حديث أيب بكرة الثقفي  وحينئٍذ فال جيوز بوجهٍ , هذا احلديث صريح فيما نفعله حنن اليوم 

على ما يعارض حديث ابن الزبري ؛ ألن القاعدة عند العلماء التوفيق بني األحاديث واجلمع بينها ، وليس ضرب 
بعضها ببعض ، السيما وقد بينا آنًفا أن حديث أيب بكرة ليس فيه أن الرجل ركع دون الصف حىت حيمل عليه ، 

  .الركض  وإمنا هو حممول على
أي أن اهللا , ولو جاز يل أن أقول ظًنا لقلت أن من حكمة حديث ابن الزبري هذه احلكمة نتجت من ذلك اخلطأ 

يوحي إىل نبيه أن هذا الذي فعله أبو بكرة الثقفي ممكن ان يتكرر ممن دونه من الناس فقًها وعلًما  -عز وجّل  - 
فإًذا احلكمة اإلهلية والرأفة بالناس تقتضي أن يقال  - كما ذكرنا آنًفا   - ممن يأتون بعد القرون املشهود هلا باخلريية

ال جتهدوا ال تتعبوا أنفسكم بالركض وتلتهجوا ألجل إدراك اإلمام راكًعا ، فقد يسرنا , هلم ال جتهدوا أنفسكم 
ك ركعة من أربع ركعات لكم األمر اركعوا حيث أنتم مث دبوا ، وخباصة أننا نشاهد كثري من الناس أم بسبب إدرا

يبطلون األربع ركعات ، حيثي يقول أحدهم اهللا أكرب ، هذه تكبرية االنتقال من القيام إىل الركوع فأضاعوا بذلك 
وهو خايف تروح عليه ركعة ! وعليهم أن يقولوا اهللا أكرب ، اهللا أكرب ؛ بس أين النفس املطمئنة ؟, تكبرية اإلحرام 

  . عليه األربع  وإيش؟ يروحوا ...، ولذلك 
لو قصد يف ذاته تكبرية اإلحرام ، شاهدنا يف كثري من املساجد عملية الركوع يعين ما أجد أحدا يكرب  :السائل 

  . تكبريتان إال ما ندر كله تكبرية واحدة ، أنا أظن أن هذا الذي يكرب على فرض أنه كرب تكبرية اإلحرام 
  .ف تكون لإلحرام ألنه هو واقف ، لو كربها وهو واق :السائل 



  . ...لو كربها وهو يعين  :السائل 
  . أبو عدنان جاي على باله خيطئ  :الشيخ 
  ؟.فلو كرب هذه التكبرية جتزئ :السائل 
؟ هذا رد على أبو .؟ ما صفة هذه التكبرية.بس أنت ملا تقول أنه لو قصد ذه التكبرية جتزئ أم ال جتزئ :الشيخ 

آه ، شو . ميلك أعصابه ، أبو عدنان الزم ميلك أعصابه ، ويكون مستمع كاآلخرين عدنان ، ال أبو عدنان الزم 
واجلواب إن كان كرب قائًما مث ركع صحة صالته ، لكن ضيع الواجب , صفة هذه التكبرية حىت جنيب عن سؤالك 

ا ، وهذا هو واقع وهو يركع ، قد أتى بالواجب وضيع الركن وضيع الصالة كله - كما قلنا آنًفا   - وإن كان كرب , 
الناس اليوم ، ولذلك أبو منري هنا ال يكفي أن نقول إذا كان قصده ؛ ألنه إذا كان القصد بنية طيبة لكن العمل 

  ؟.فاسد ما يشفع القصد احلسن للعمل الفاسد ، واضح أظن
 

من قرأ وقام  (: من شان احلديث الذي ذكره أبو عبد اهللا أنه فيه من األحاديث الذي عددهم فيه  :السائل 

  . ...طيب أنت ليش تعبت حالك اقرأ مائة آية من  ... )بمئة آية كتب من القانتين 
يضحك الشيخ األلباين  - ! اهللا يساحمك ، اهللا يساحمك يا أبو عدنان ، تقول له ليش تتعب حالك؟  :الشيخ 

له يقرأ عشر آيات ، ليش يتعب اهللا يهديك يا أبو عدنان ، شلون يتعب حاله ، كمان قل  - رمحه اهللا والطلبة 
  ! حاله باملئة؟
  . ال هو يقول لك صعب علي أقرأ من السور الصغار ، يقرأ مائة من البقرة ومائة من النساء : أبو عدنان 

  . مش حافظ هؤالء حافظهم  :الشيخ 
  . بدل املائتني هذه املئة أهون له : أبو عدنان 

  . هؤالء الذي حافظهم  :الشيخ 
  . أنت تشددت على املائتني وما رحت على املائة آية يا أبو عبد اهللا : ن أبو عدنا

األلف اليت حنن . أنا مش على املائتني بدي أنا بدي األلف وإال املئة واأللف مقدور عليهم : أبو عبد اهللا 
  .بصددها 

لو  ...اكن حىت ينال طيب ، خلينا نكمل السؤال نفسه ، لو فرضنا أنه حاول هو يقرأ من عدة أم: أبو عدنان 
أخطأ أو مثل ما حصل معنا يف السنة املاضية يف رمضان ، كنا أو بعضنا كان يقرأ من القرآن يف صالة الرتاويح ، 

؟ هذه القراءة أو أنه لو قرأ وأخطأ .يعين يضع القرآن أمامه ويقرأ يف صالة  قيام الليل أو الرتاويح ؛ فأيهما أفضل



  ؟.آية أو آيتني وكمل ، أي القراءة أفضل  يف كم آية ، أو حىت فشق عن
أظن سبق اجلواب ، إذا عرفنا أن القراءة من القرآن من املصحف مكروه ، فال شك أن الذي يقرأ من  :الشيخ 

حافظته ولو أخطأ فهذا أفضل ؛ ألن الرسول الذي هو أُنزل عليه القرآن وهو أحفظ الناس للقرآن يف بعض 
فما ( : نعم يا رسول اهللا ، قال : قال  )أليس فيكم أُبي ؟ ( : ما صلى قال  الصلوات أخطأ ، وبعدين بعد

  . فإًذا هذا خطأ مغتفر  )منعك أن تفتح علي ؟ 
حاط  )من قرأ عشر آيات في ليلة كتب له قنطار من األجر ( شيخنا الحظت بني قوسني تقريًبا  :السائل 

صل واستدركتها من جممع البحرين ، هذا شغلك هذا بني قوسني ، حاط رقم واحد ، حتت قلت سقطت من األ
  ؟.الكالم 
  ؟.أينعم ، اللفظة احملطوطة بني املعكوفتني :الشيخ 
  . آه  :السائل 
  شو هي؟ :الشيخ 
  . من األجر  :السائل 
؟ صحيح الرتغيب .من األجر ، كلمة من األجر ما هي واردة يف كتاب الفتح الكبري ، هذا شو هو :الشيخ 
  . ؟ للطرباين .مش واردة يف الرتغيب ، لكن الرتغيب عازي احلديث ملن, ب والرتهي

  . أينعم  :السائل 
من ورد البحر استقل : ها للطرباين ، فنحن على القاعدة اليت جنري عليها يف كل حتقيقنا إىل ما شاء اهللا  :الشيخ 

  . السواقيا 
 )من األجر ( : ووجدنا يف الطرباين هذه الزيادة , فنحن نرجع للمصدر يلي عزاه املنذري له ، وهو الطرباين 

, ؟ للطرباين ، الطرباين رواه ذه الزيادة .فأضفناها على الرتغيب ؛ ألنه الرتغيب عزى احلديث بدون زيادة ملن
فنحن استجزنا أن نظم هذه الزيادة إىل كتاب الرتغيب ، يلي جعلناه قسمني صحيح الرتغيب وضعيف الرتغيب ، 

ي يكون القارئ على بّينة وعلى بصرية فلرمبا رجع للرتغيب وما وجد هذه الزيادة ، فيقول هذه الزيادة ولكن لك
ال ، حنن رأًسا بنحط تعليق بعد ما حطينا الزيادة بني معكوفتني ! ؟ جايبها من بيت أبوه .الشيخ من أين حموشها

بنقول أنه هذه الريادة سقطت من األصل أي مصطلح عليهما يف العصر احلاضر ، ويف احلاشية هناك يف التعليق 
  .من الرتغيب ، واستدركناها من الطرباين 

 )اقرأ وارتق وارقى ( : كما قلت يف احلديث : هنا املعىن شيخنا يف نفس احلديث جزاك اهللا خريا قلت  :السائل 



ديث ألنه فيه شغلة نبدأ من أول احل, أن هذه تدل على احلفظ غيب ، جاي يف نفس هذا احلديث عن اللفظة 
من قرأ عشر آيات في ليلة كتب له قنطار من األجر ، والقنطار خير من الدنيا وما فيها ( : بدنا نسأل عنها 

(.  
  . اهللا أكرب  :الشيخ 
حتى ينتهي إلى , اقرأ وارتق بكل آية درجة :  -عز وجّل  -فإذا كان يوم القيامة يقول ربك (  :السائل 

اقبض فيقول العبد بيده يا ( بدنا نعرف املعىن هنا  )اقبض : للعبد  - عز وجّل  -اهللا  آخر آية معه ، يقول

  ؟.شو معىن األخري هذا  )رب أنت أعلم ، يقول بهذه الخلد وبهذه النعمة 
  . يعين الدرجات اليت تستحقها بسبب قراءتك لآليات  )اقبض (  :الشيخ 
  وهؤالء عشرة وش حال األلف ؟ :السائل 
  . معلوم  : الشيخ

   - جزاك اهللا خري شيخ  - فيه ألف وفيه مائة وفيه مائتني ، ويقول األخ فيه عشرة  :السائل 
يلي شرحهم أبو عبد الرمحن يقول تقرأ من عدة أماكن وليش تتغلب مائتني يف حملني مائة مائة : سائل آخر 

  . فظ مئتني ماتني توزعهم كل املصحف ، من هنا مائة وهنا مائة وبعدين إذا خلصت تصري حت
  ؟.هل يستطيع اإلنسان الذي يقرأ من هنا وهنا حيصيها مائة: معليش رأي مبارك ، بس بقا ُيسأل  :الشيخ 
  . حنن مجعناها يا شيخ قبل أن نبدأ بالصالة  :السائل 
لكن هذه صارت بده حفظ من نوعية ثانية ، يعين بدك حتفظ من السورة عشرة ، ومن السورة هذه  :الشيخ 

فأحسن من احلافظة هذه احفظ من , مخسة ، ومن السورة هذه عشرين ، واهللا هذه صارت بدها حافظة خاصة 
  . نفس املصحف ما تيسر 

  . يقول احلافظ من سورة تبارك إىل آخر القرآن ألف آية  :السائل 
  .ألف آية  :الشيخ 

  
  ؟.سورة التكاثر مش تعدل ألف آية  :السائل 
  ؟.كيف  :الشيخ 
  ؟.سورة التكاثر هل تعدل ألف آية :السائل 
  .ا؟ ال .؟ يعين تسأل أنه هل هناك حديث ذ.سورة التكاثر ألف آية أو تعدل ألف آية :الشيخ 



  
هو احلفظ يا أبو عدنان احلقيقة حيتاج إىل توفر أسباب لإلنسان منها الذاكرة القوية ، احلافظة الالقطة   :الشيخ 

منعم عليهم حبافظة تشبه املغناطيس ، واملثال كنت ذكرته لكم إياه  -وجّل  عز  -كاملغنطيس ، بعض الناس ربنا 
، يف أول اإلسالم فرضت الصالة الصلوات اخلمس ، لكن مل تشرع مع الصلوات اخلمس صالة اجلماعة ، 

يف  - عليه السالم  -من مكة إىل املدينة ، ويف برهة إقامة الرسول  - عليه السالم  - شرعت قبل هجرة الرسول 
ليتلقوا منه  - صلى اهللا عليه وسلم  - مكة ، كان الذين أسلموا يف املدينة ورمبا يف بالد أخرى يفدون على النيب 

فذهب وفد من األنصار يف املدينة املنورة , تباعا  -صلى اهللا عليه وسلم  - األحكام الشرعية اليت تنزل على النيب 
فرجعوا ومعهم حكم جديد ، وهو صالة اجلماعة وأنه يؤم القوم , يف مكة  - صلى اهللا عليه وسلم  - إىل النيب 

فنظروا فلم جيدوا : أقرأهم لكتاب اهللا ، يقول راوي هذا احلديث وامسه عمرو بن أيب سلمة على ما أظن ، يقول 
ع ، أقرأ مين ، وهو ابن سبع أو تسع سنني ال أكثر ، هكذا الرواية جاءت ، إما هو ابن سبع وإما بالكثري ابن تس

من مكة أسأهلم ماذا أُنزل  - عليه السالم  -كنت كلما جاء وفد من طرف الرسول : ؟ قال هو عن نفسه .ملاذا
نظروا : ؟ فأحفظه ، كل ما جاء وفد يسأهلم فيحفظ ، فلما جاء الوفد األخري وفيهم والده ، قال .عليه من القرآن

( : يقول  -صلى اهللا عليه وسلم  - ؟ ألم مسعوا الرسول .فلم جيدوا أقرأ مين ، فقدموين أصلي م إماًما ، ملاذا

فإًذا هنا ما يف سن ، ما يف صالح ، تقوى ، كذا كما يشرتط البعض ، هذه  )يؤم القوم أقرأهم لكتاب اهللا 
الشروط جيب أن نعرف جيًدا أا شروط كمال ، وليست شروط صحة ، يعين عندك مسجدين ميني ويسار ، 

ن فيه إمام مبتدع ، هذا املسجد األيسر فيه إمام سنة ، صلي هنا وال تصلي هناك ، واهللا هذا هذا املسجد األمي
؟ نعم ، تصح صالتك ؛ ألنه ليس شرطا أن يكون .بعيد شوي عين أو ما فضيت فصليت هنا ، تصح صاليت 

قرأهم لكتاب اهللا عند إمامك هو النيب ، هو الرسول ، هو الصحايب ، هو التقي ، هو الورع ؛ وإمنا يؤم القوم أ
  .االختالف ، فقدموا عمرو هذا فصلى م 

  . ذكرتين بسؤال  :السائل 
أال تسرتون " : لس ، صلى م ، ما كاد الرجل ُيسلم إال مسعوا صوتًا من وراء الصفوف من امرأة تقول  :الشيخ 

  .أو إزار ألنه كان البس مشلة : قال  -يضحك الشيخ  -يعين دبره  ! "عنا است إمامكم ؟
  . قصري  :السائل 
؟ الغليظ يعين يلي ما .مش قضية قصري ، من يلي حنن نسميه جنفيص ، اهللا أعلم شو بتسموه أنتم هنا :الشيخ 

فالظاهر أن أحد  - يضحك شيخ السنة رمحه اهللا والطلبة  -هو لني ، يعين ملا يسجد شو بتعمل؟ تعمل هيك 



، فنادت بأعلى صوا أال تسرتون عنا است إمامكم وهو طفل صغري ، النساء وقعت عينها على عورة الولد هذا 
  .  - يضحك الشيخ رمحه اهللا  -فاشرتوا يل مشلة ، فما فرحت بشيء فرحي مبثلها : حىت نتأكد من صباه ، قال 

  . كمان هو الذي يروي احلديث   :السائل 
؟ حفظ القرآن ، هذا سبب .يتيسر له إيشهو راوي احلديث ، الشاهد أنه من يؤتى مثل هذه احلافظة  :الشيخ 

لكن ليس هو كل السبب ، ما تستطيع تتصور وضعك أنت ، بل وضعي أنا يوم كنت ساعايت وقيس حنن جنار 
أو حداد على أنفسنا ؛ ألنه هذا غري أنت وأنا ، أنا مثًال يومئٍذ كنت وأنا وراء الطاولة يف الدكان ، أحط 

مع أين مل أوت حافظة تذكر ، فكنت أحفظ ما شاء اهللا ، لكن كل ما , واحفظ قدر ما أستطيع ...املصحف 
تعمقت بالعلم وباحلديث ما بقي عندي إال الشيء القليل من احلفظ الذي كنت حفظته ، أعين ذا الكالم كله 

غ ، الفراغ الفرا : احلافظة القوية ، الشيء الثاين : الشيء األول : أن حفظ القرآن حيتاج إذا إىل شيئني أساسيني 
كما ضرب مثال أبو عدنان اهللا جيزيه خري بنفسه ، ومثال بسيط من طريف , الذي ميكن اإلنسان من أن حيفظ 

فلذلك ما نستطيع أن نقول لكل إنسان احفظ لك مئتني آية ،  -مع األسف  - أنا وما أستمررت على ذلك 
ولكن بشرط أن يكون القصد من وراء ذلك  - جّل عز و  -هذا ليس ميسر إال للقليل ، فهنيًئا حلفظة كالم اهللا 
  .هو ابتغاء وجه اهللا ، وإال ذهبت أتعام هباًء منثورا 

  
  شو عندك أنت حامل الورقة سؤال واحد أم أكثر؟ :الشيخ 

هذه , احلديث األول : يف أسئلة وردت من النساء يسألوا عن معاين ألفاظ يف بعض األحاديث  :السائل 
: كتابك حجاب املرأة املسلمة ، مسعت أمحد كتب عن الرجل يُلبس جاريته القرطق ، قال   األحاديث وردت يف

  ؟.ال ، ال يلبسها من زي الرجل ، ال يشبهها بالرجال ، فمعىن كلمة القرطق أو هذا النوع من اللباس
 -لطلبة يضحكوا اإلخوة ا -اجلواب امسعوه وعوه ، وهيك بلغوا ، ما املسئول عنها بأعلم من السائل  :الشيخ 

  .؟ ما أدري .يعين لباس كان معروف يومئٍذ واهللا شو هو 
  

  .نعم  :الشيخ 
  ؟.ال أن يكون لبسها للوضوء: قلت ألمحد يلبسها النعل الصرارة ، قال : احلديث الثاين  :السائل 
: أستدرك أقول  لكن أو قبل ما, النعل الصرارة موجودة كانت إىل عهد قريب عندنا يف سورية للرجال  :الشيخ 

كان النعل يعين احلذاء ، يلي نسميه حنن السباط ، ملا ميشي الرجل تزقزق تعمل صوت مثل الطقطقة يعين 



وخباصة , غري مشكور  -طبًعا  - مش صوت مثل نعال النساء اليوم يلي بتطقطق ، وكل من الصوتني , متواصل 
النعل حنن شفناه وأدركناه ، الظاهر بطلت املوضة تبعهم ،  فهذا  - وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته  - من النساء 

  كنا نسمع فعًال الرجل ملا ميشي له هذا الصوت الصرار هذا 
  .تزقزق  :السائل 
؟ من .إال من أجل الوضوء ، ما أدري بقا االستثناء شو عالقته باملرأة: بتزقزق نعم ، لكن قوله اإلمام  :الشيخ 

عليه الصرار ، وعلى كل حال الصرار هذا معناه واضح لغة ومشهًدا أيًضا ، نعم  ؟ القبقاب ما يصدق.أجل ماذا
.  
  

  .نعم  :الشيخ 
عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص ، رأى عليه صلى اهللا عليه وسلم ثوبني معصفرين : احلديث الثالث  :السائل 

  ؟.، شو معىن معصفرين)إنهما من لباس الكفار فال تلبسهما ( : فقال 
يعين مصبوغني بالعصفر ، العصفر معروف عندكم العصفر يعين يصبغ الثوب بلون برتقايل فاتح ، فهذا   : الشيخ

  . كان يومئٍذ من لباس الكفار 
  ؟.يعين يصدق الوصف يف أيامنا هذه :السائل 
  . ال ، ألنه كونه شعاًرا بطل  :الشيخ 
فإذا تشرح لنا , للون األمحر أنه ورد فيه ي طيب ، انتهت األسئلة ، بس يف بالنسبة للباس ذات ا :السائل 

  ؟.بالنسبة هلذا اللون
( : اللون األمحر ما ورد يف النهي عن اللباس األمحر ، ليس هناك حديث صحيح ، واحلديث يلي يقول  :الشيخ 

اللون هو من أحاديث اجلامع الصغري الضعيفة ، كل شيء صح يف املوضوع املتعلق ب )إن الُحمرة زينة الشيطان 
املزعفر واملعصفر ، فهذا اللون إما أن يكون كاملعصفر من زينة النساء فال جيوز للرجال ، أو املزعفر من لباس 
الكفار فال جيوز ، فالعلة هو التشبه إما بالكفار وإما بالنساء ، لكن التشبه حكم شرعي معقول املعىن وليس 

نسان يلبس لباس النساء مثًال اليوم ، يُقال هذا ُمتشبه بالنساء ، ؟ يعين إذا رؤي إ.تعبديًا ، شو معىن معقول املعىن
إذا شفنا امرأة تتشبه بالرجل إما يف مشيتها خبرتة يعين ، أو يف لباسها : وهذا ُخمنث ؛ وعلى العكس من ذلك 

كن إذا ل, اجلاكيت والبنطلون وحنو ذلك ، فيقال إا متشبهة بالرجال ، فكل من التشبه هذا وذاك منهي عنه 
ومع الزمن صارت هذه الثياب ال تدل على أا لباس الكفار من جهة ، أو أا , ارتبط التشبه بنوع من الثياب 



واحلكم يدور مع العلة وجوًدا , فالنهي حينذاك ال ينفذ ألنه يكون معلًال بعلة , من لباس النساء من جهة أخرى 
  .وعدًما 

؟ فكما .عليها أن تلبس اخلمار والقميص ، وما أدري إيش يف ثوب ثالث حنن نقرأ يف كتب السنة أن املرأة جيب 
تعلمون كل من احلمار والقميص من لباس الرجال أيًضا ، فليس يف ختمر املرأة باخلمار ما جيعلها تتشبه بالرجال 

ها هنا دشداشة أو يف تقمصها بالقميص أيًضا ما جتعلها تتشبه بالرجال ، القميص املقصود به اجلالبية اليت تسمو 
أي هناك أشياء مشرتكة وهناك أشياء متميزة ، خاصة إما بالرجال أو بالنساء فإذا دار الزمان وأصبح نوع من , 

  . ...أنواع ألبسة 


